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1. ОБЩА РАМКА  
 
Настоящата Методология бе изготвена в рамките на проекта със заглавие “Слушам, образовам 
се, действам и чета в мрежа”  код 16.5.2.056 РОБГ – 153 за осъщствяване на подбор на 
целевата група (дейност А3 Записване на целева група) в рамките на проекта.  
Проектът е съфинансиран от Европейският фонд за регионално развитие – ЕФРР, чрез 
програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ В-А Румъния-България, Приоритетна
ос 5 “Един ефикасен регион”, Нарастване на капацитета за сътрудничество и на ефикасността 
на обществените институции по отношение на трансграничното сътрудничество”, период за 
изпълнение  08.06.2017 – 07.12.2018 г.  
 
Партньорството за изпълнение на настоящия проект е формирано от следните обществени 
институции от Румъния: Кметство на общ. Лумина, (Водещ партньор/ заявител), Кметство на 
общ. Овидиу (Партньор 2), Кметство на общ. Михай Когълнчеану (Партньор 3), и от България: 
Община Генерал Тошево (Партньор 4) и Община Каварна (Партньор 5). 
 
Главната цел на проекта е да свърже учениците с тяхното общество, чрез разширяване на 
способността им да разбират значението на изграждането на професионални стремежи и 
умения за осигуряване на професионалното им обучение.  
 
Специфичната цел визира от една страна, развитието на услуги за подкрепа и кариерно 
ориентиране на учениците в класовете  класовете VIII, IX и X, чрез идентифициране на 
предпочитанията и способностите на учениците към вариантите за  заетост и от друга страна, 
насърчаване на лидерите на общността да популяризират ментори, необходимостта от 
съществуването на тези съветници, което ще затвърди връзката между училището и пазара на 
труда и подобряване на прехода. 

 
 
 
 

ОПИСАНИЕ НА ЦЕЛЕВАТА ГУПА 
 

В рамките на проекта, 250 ученика от средно и основно училище от община Лумина, гр. 
Овидиу, общ. Михай Когълничеану от Румъния и общ. Генерал Тошево и общ. Каварна от 
България ще се възползват от 3 типа консултиране и ще участват в серия от workshop-ове 
организирани на местно и окръжно ниво с работодатели.  
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Трите вида консултиране са: 
A. Психологическо консултиране. 
Б. Професионално консултиране. 
В. Групово консултиране (родител+ученик+учител). 
 
Workshop-овете са следните: 
A. 8 workshop-а организирани от всеки партньор в проекта на местно ниво, с местни 
работодатели (Всеки ученик ще участва в 4 различни workshop-а организирани в местен 
професионален семинар). 
B. 10 workshop-а, организирани на областно ниво с представители на работодателите (всеки 
ученик ще участва в 1 workshop). 
 
Всички избрани ученици в целевата група ЛЕАРН ще участват в: 
A. Workshop (1) Организиран на местно ниво от изпълнителя, възложен в рамките на проекта, 
за изпълнение на Трансграничната стратегия за ролята на местните обществени органи в 
предоставянето на консултации и съдействие на учениците в качеството им на бъдещи 
граждани на общността. 
B. Workshop (1) Организиран на местно ниво, от изпълнителя, договорен в рамките на проекта, 
за създаване на интернет страницата на проекта, комуникационната платформа, връзка със 
социалните мрежи и двата блога. 
C. 4 учебни посещения (1 в Каварна, 1 в Генерал Тошево – за учениците от Румъния и 2 в 
окръг Констанца (Лумина/ Овидиу/Михай Когълничеану) за учениците от България /1 за 
учениците от Каварна и 1 едно за учениците от Генерал Тошево). 60 ученика (30RO/30BG) ще 
бъдат избрани (чрез прилагане на Методологията за селективен подбор) от всички 250 ученика 
от целевата група, за да участват в тези учебни посещения (10 от общ. Лумина, 10 от гр. 
Овидиу, 10 от общ. Михай Когълничеану, 10 от общ. Каварна и 10 от общ. Генерал Тошево). 
Участието на учениците е задължително, съгласно уточнените детайли. 
 
Продължителността на участието на учениците за една дейност от проекта: 
I. Програма за консултиране: 
A. Психологическо консултиране - 1 ден. 
Б. Професионално консултиране – 1 ден 
В. Групово консултиране (родител+ученик+учител) – 1 ден. 
II. Workshop-ове: 
A. 4 местни workshop-а – 1 ден/workshop (общо 4 дни). 
B. 1 окръжен/областен workshop – 1 ден. 
C. 1 workshop за изпълнение на Стратегията ЛЕАРН – 1 ден. 
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D. 1 workshop за изработването на интернет страница ЛЕАРН – 1 ден. 
E. Учебни посещения – продължителността на всяко учебно посещение е 4 дни.  
 
В качеството си на промотори на проекта ЛЕАРН, всеки ученик ще получи комплект от 
промоционални материали, за да се осигури визуалното идентифициране на проекта, 
формиран от: 
- 1 тениска; 
- 1 шапка; 
- 1 чанта; 
- 1 папка;  
- 1 работен бележник. 
Всички 250 ученика ще бъдат избрани както следва: 
- 50 ученика, записани в VIII-и клас за учебната година 2017/2018 в Основно Училище с класове 
I-VIII Лумина. 
- 50 ученика записани в IX-X-и клас за учебната година 2017/2018 в Технологично училище
“Йон Попа” от гр. Овидиу. 
- 50 ученика записани в  IX-X-и клас за учебната година 2017/2018 в Технологично училище 
Михай Когълничано от общ. Михай Когълничану. 
- 50 ученика записани в IX-X-и клас за учебната година 2017/2018 в Професионална гимназия
„Тодор Рачински“ и Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“ от общ. Генерал Тошево. 
-50 ученика записани в IX-X-и клас за учебната  година 2017/2018 от Средно училище „Стефан 
Караджа“ от общ. Каварна. 
 
За да се елиминира рискът от отказване до началото на консултантската програма, списъците 
на приетите кандидати ще бъдат допълнени с посочения по-горе брой с 20 резервни ученика. 
 
2. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 
 
2.1 Принципи за подбор 
Подборът на учениците ще бъде осъществен, спазвайки на принципа на равните възможности 
и недискриминацията и принципа на равенство между половете.  
 
2.2 Условия за допустимост за целевата група 
При подбора на участниците ученици, които отговарят на следните условия за допустимост (в 
допълнение към посочените по-горе условия):  
- Живее в териториалната единица на партньора по проекта (напр. учениците избрани от 
кметството на общ. Лумина трябва да живеят в общ. Лумина);  
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- румънски/български граждани или на държава членка на Европейския Съюз; 
- да бъде записан в обществено училище; 
- Не са се възползвали от финансиране чрез други услуги по професионално/психологическо и
групово консултиране. 
 
3. ЕТАПИ НА ПРОЦЕСА НА ПОДБОР 
 
3. 1 Осъществяване на подбор  
Всяко Кметство/Община партньор в проекта, чрез своите представители от екипа на проекта, в 
сътрудничество с директорите на училищата, ще започне и осъществи процедура по подбор 
посредством информационна кампания, чрез: 

- Разпространение на информационни плакати в областите, където се осъществяват 
дейностите по проекта, в рамките на училищата, младежки центрове, читалища, 
библиотеки; 

- Раздаване на флаери в училищата 
Всички информации свързани с подбор, условия и дейности, в които целевата група ще се 
занимава, ще бъдат качени както на интернет страницата на Кметствата/Общините партньори 
в проекта, така и на интернет страницата на училищата, визирани в проекта и в социалните 
мрежи (там където съществуват). 
Предварително определените приложения, които трябва да бъдат попълнени от кандидатите, 
ще бъдат намерени на интернет страницата на всяко партньорско кметство/община. 
 
3.2 Подаване на документи 
След извършването на информационната кампания, заинтересованите ученици могат да 
кандидатстват посредством попълнена Молба (анекс № 1, приложен към настоящата 
Методология). 
С подаването на Молбата, всеки участник трябва да подаде освен другите документи и една 
Декларация за разположение и ангажираност на ученика да спазва изискванията на проекта 
(анекс № 3 приложен към настоящата Методология). 
Записванията ще се осъществяват в седалищата на всяко от кметствата/общините партньори 
(за целевите групи за съответните населени места), Регистрационен график, период на 
регистрация и данни за контакт на лицата, отговорни за регистрацията във всяко кметство, ще
са описани както в типизираните материали (плакати и брошури) така и в комюникетата в 
източниците изброени по горе. 
Документите ще се подават на базата на подпис – в седалището на кметствата партньори, 
където ще получат регистрационен номер. 
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Записването на един ученик в рамките на проекта ще се смята завършено след като са 
събрани следните документи: 

- Молба за записване; 
- Декларация за съгласие на родителите/легален настойник по отношение на 

използването на лични данни; 
- Декларация /ангажимент за спазване на изискванията на проекта; 
- Декларация за избягване на двойно финансиране; 
- Удостоверение от учебното заведение (училището) относно статуса на ученика, 

идентификационни данни (имена, ниво и форма на образование, учебна година, сфера 
на подготовка/специализация); 

 
3.3 Проверка на условията за елиминиране и валидиране на подбора  
Постоянна проверка на документите и на спазването на всички условия, посочени по-горе и 
валидиране съответно не валидиране, поради липса на документи или не отговаряне на 
условията, ще се извършва от членовете на екипа чрез представители на всеки партньор от 
проекта (напр. за целевата група от ученици на населеното място Лумина проверката и 
подборът се прави от представители на Кметство Лумина, от екипа на проекта), заедно с 
представители на Социална служба от съответното Кметство. 
 
Разглеждането на документите и подборът ще бъдат извършени по реда на приемане на 
молбите. 
 
Лицата, участващи в прегледа на документите и валидирането на подбора, ще спазват 
следните правила: 

 да са честни, справедливи и отговорни;  
 обективна оценка, по определените критерий;  
 запазване на конфиденциалността на данните с личен характер на участниците; 
 спазване на процедурите и определените срокове. 

След завършването на проверката на всички подадени документи, се изготвя справка от 
служба „ГРАО”, подкрепяща факта, че учениците са жители на конкретната община
координаторът от всяко Кметство/Община партньор в проекта ще изготви Списък с приетите 
кандидати (участници) (Анекс № 5) и Списък с резервните кандидати (Анекс № 6). 
 
За учениците, които не са избрани и като Резервни участници, ще се изготви Списък с 
отхвърлени кандидати и причините за това (Анекс № 7). 
 
3.4 Оповестяване на крайните резултати (участници и резерви)  
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Резервите са валидни до започването на Консултантската програма, списъкът с резерви е 
създаден в случай на евентуален отказ на някой от 50-те участници, до започването на 
Програмата.  
Заедно със започването на програмата, участието във всички изброени дейности е 
задължително. 
 
Окончателен списък на учениците, които ще участват в дейностите обхванати в проекта 
ЛЕАРН РОБГ-153 ще бъде регистриран от всеки партньор и публикуван на интернет 
страницата на всяко Кметство след неговото одобрение. 
Документите на приетитете кандидати да участват в проекта ЛЕАРН РОБГ-153, както и всички 
документи по процедурата за подбор, включително и настоящата Методология представляват
подкрепящи документи на Дейности А3 от Реализиране на Целева Група.  
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4. АНЕКС  
 

Списък с Анексите:  
 
-Анекс № 1 Молба за записване  
 
-Анекс № 2 Декларация за съгласие на родителите/легален настойник на непълнолетния 
ученик, относно използването на личните данни  
 
-Анекс № 3 Декларация за разположение и ангажимент на ученика, да спазва 
изискванията на проекта 
  
-Анекс № 4 Декларация на собствена отговорност, относно избягването на двойно 
финансиране 
 
-Анекс № 5 Списък с приети кандидати (участници) 
  
-Анекс № 6 Списък с резервни кандидати 
 
-Анекс № 7 Списък с отхвърлени участници  
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Анекс № 1 
 

До община Генерал Тошево   
 

МОЛБА ЗА ЗАПИСВАНЕ 
 

Госпожо/Господин Кмет,  
 
 

 Долуподписания/та 

…………………………………………………………………………………………………….., ученик/чка в 

учебното заведение…………………………………………………………………………………………., за 

учебната година 2017/2018, в ……….……………… клас, дневна форма на обществено образование, с 

постоянен адрес в …………………………………………………………………………………….………………. ,  

чрез настоящата молба подавам документите за кандидатстване за участие в подбора на целева група 

в рамките на Проекта „Слушам, образовам се, действам и чета в мрежа”, код 16.5.2.056 РОБГ – 153. 

Уточнявам, че съм запознат/а с разпоредбите на Методологията за подбор на целева група за 

Проекта“Listen, Educate, Act And Read in a Network”. 

Приложено подавам следните документи: 

□ Декларация за съгласие на родителите/легален настойник на непълнолетния ученик относно 

използването на личните данни;  

□ Декларация за разположение и ангажимент на ученика да спазва изискванията на проекта;  

□ Декларация относно избягването на двойно финансиране; 

□Удостоверение от учебното заведение (училището) относно статуса на ученика, идентификационни 

данни (имена, ниво и форма на образование, учебна година, сфера на подготовка/специализация); 

 
Дата           Подпис 
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Анекс № 2    
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ/ЛЕГАЛЕН НАСТОЙНИК НА 
НЕПЪЛНОЛЕТНИЯ УЧЕНИК ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 
 
Заглавие на проекта: “Слушам, образовам се, действам и чета в мрежа” 
Код проект: 16.5.2.056 РОБГ – 153 
 

 
Долуподписаният/а……….............………......................................, идентифициран/а с Лична карта № 

……………...……...., ЕГН……..........…………………, с постоянен адрес в .................................................., 

ул. .....………........................, №. ....., бл. ....., вх. ....., ап. ....., област ............………………........, в качеството 

на родител /настойник на непълнолетният ми син/ непълнолетната ми 

дъщеря................................................., идентифициран/а с документа за самоличност  

№ …....……........, ЕГН……..........………………… с постоянен адрес в  ........................................., ул. 

.....………........................, №. ....., бл. ....., вх. ....., ап. ....., област ............………………........, декларирам на

собствена отговорност, че съм съгласен/на личните му/и данни да бъдат използвани в проекта 

“Слушам, образовам се, действам и чета в мрежа”, които следва да бъдат използвани по 

конфиденциален начин, съгласно Директива CE/95/46 по отношение на протекцията на физическите 

лица, относно използването на личните данни и свободното движение на данните и Директива 

2002/58/CE относно използването на личните данни и защита на личния живот в сектор електронна 

комуникация Транспонирани в националното законодателство със Закон за защита на личните данни.    

 
Дата         Подпис 
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Анекс № 3 

 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РАЗПОЛОЖЕНИЕ И АНГАЖИМЕНТ НА УЧЕНИКА  ДА 
СПАЗВА ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРОЕКТА 

 
Проект: “Слушам, образовам се, действам и чета в мрежа” 
Код Проект: 16.5.2.056 РОБГ – 153 
 
 

 
Долуподписаният/а ……….............………......................................,  запознат съм с факта, че след 

избирането ми в целевата група на проекта “Слушам, образовам се, действам и чета в мрежа ”, се 

задължавам, в качеството си на бенефициент да участвам във всички дейности, така както те са 
описани в Методология за подбор на целева група за проекта “Слушам, образовам се, действам и чета 

в мрежа”. 

С настоящата Декларация се задължавам да сътруднича изцяло на представителите на екипа на 

проекта  LEARN “Слушам, образовам се, действам и чета в мрежа”, да отговарям на техните 

изисквания и за изпълнението на дейностите, които ще се развият с участието на Целевата група от 

която съм част. 

 

С подписването на настоящата Декларация за потвърждение участие в дейностите на горе 

посочения проект.   

 
 

Дата         Подпис 
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Анекс № 4   
 

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА СОБСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ ОТНОСНО ИЗБЯГВАНЕТО НА 
ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ 

 
Заглавие на проекта: “ Слушам, образовам се, действам и чета в мрежа ” 
Код проект: 16.5.2.056 РОБГ –153 
 
 

 
Долуподписаният/а……………………………..….……, ЕГН…………………………........ с постоянен 

адрес в………………. ул. ……………………… № ………, ап. ……. тел./факс……………… тел. 

GSM……………………….e-mail………………… в качеството си на бенефициент на проекта “ Слушам, 

образовам се, действам и чета в мрежа ” проект съфинансиран от Европейския фонд за регионално 

развитие - ИНТЕРРЕГ В-А Румъния - България 2014-2020, Приоритетна ос 5 “Един ефикасен регион”, 

познавам разпоредбите на чл. 313 от Наказателния кодекс относно деклариране на неверни данни, 

декларирам на собствена отговорност, че досега не съм се възползвал/а от източници на 
европейски програми или от държавния бюджет, от финансиране за участие в консултантски 
програми – професионални, психологически и групови. 
 
 
 
Дата            Подпис   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Анекс № 5 
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СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТИ  
Участници 

 
Заглавие на проекта: “ Слушам, образовам се, действам и чета в мрежа ” 
Код Проект: 16.5.2.056 РОБГ –153 
Кметство/Община: ……………………………. 
 
 

  
№ ИМЕНА НА УЧЕНИК 

  
  
  
  
  
 
 
 
Представител от екипа на проекта 
 
 
 
 

Заверено 
Директор Училище……………….. 

 
 
 
Представител на социалните служби 

 

 
 
 
 
Дата 
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Анекс № 6 

 
 

СПИСЪК НА РЕЗЕРВНИТЕ КАНДИДАТИ 
 
Заглавие на проекта: “ Слушам, образовам се, действам и чета в мрежа ” 
Код Проект: 16.5.2.056 РОБГ –153 
Кметство: ……………………………. 
 
 

  
№ ИМЕНА НА УЧЕНИКА 

  
  
  
  
  
 
 
 
Представител от екипа на проекта 
 
 
 
 

Заверено 
Директор Училище……………….. 

 
 
 
Представител на социалните служби 

 

 
 
 
Дата 
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Анекс № 7 

 
 

СПИСЪК С ОТХВЪРЛЕНИТЕ КАНДИДАТИ  
 
Заглавие на проекта: “ Слушам, образовам се, действам и чета в мрежа ” 
Код Проект: 16.5.2.056 РОБГ –153 
Кметство: ……………………………. 
 
  

№ ИМЕНА НА УЧЕНИКА ПРИЧИНИ 
   
   
   
   
   
 
 
Представител от екипа на проекта 
 
 
 
 

Заверено 
Директор Училище……………….. 

 
 
 
 
 
 
Представител на социалните служби 

 

 
 
       
 Дата 
 
  


